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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0066780-45.2002.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, é apelado CAETÉ VEÍCULOS 
LTDA.

ACORDAM, em 26ª Câmara Extraordinária de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram 
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
EROS PICELI (Presidente sem voto), CESAR LACERDA E ARANTES 
THEODORO.

São Paulo, 25 de setembro de 2017. 

Luiz Eurico
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO  Nº 0066780-45.2002.8.26.0100

APELANTE(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

APELADO(S): CAETÉ VEÍCULOS LTDA.

ORIGEM: COMARCA DE SÃO PAULO  FORO CENTRAL  1ª 

VARA CÍVEL

RELATOR: Des. LUIZ EURICO 

VOTO Nº 34770

AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO - AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE 
CONTRATO DE CONCESSÃO DE 
VEÍCULOS AÇÃO IMPROCEDENTE  
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 
CONFIGURADO  - VIOLAÇÃO DE 
CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELA 
CONCESSIONÁRIA  CULPA 
DEMONSTRADA  SENTENÇA 
MODIFICADA - RECURSO PROVIDO

 

Ação ordinária envolvendo 

concessão de vendas de veículo automotor,  não acolhida pela r. 

sentença de fls. 512/520, cujo relatório fica aqui incorporado.

Inconformada com a solução de 

primeiro grau, apelam a esta Corte a autora  General Motors do Brasil 

Ltda. (fls. 524/557).

Aduz a autora, em preliminar, 

cerceamento de defesa, diante da necessidade da produção de prova 

contábil e de prova oral. No mérito, afirma, em síntese, 

impossibilidade de aplicação das penalidades gradativas em razão da 

ausência de convenção da marca e depende da concordância da rede 

de concessionárias, fato que não impede a rescisão do contrato. 

Sustenta, ainda, impossibilidade da substituição da Convenção da 

Marca pela Convenção da Categoria Econômica e que buscou auxiliar 

a ré na sua recuperação, mas as deficiências não foram sanadas 

ocasionando a rescisão, cuja culpa é exclusiva da ré que não 
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solucionou as pendências.

Por fim, reitera os argumentos 

trazidos com a exordial, pleiteando pela rescisão contratual.

Recurso regularmente processado, 

com resposta da Apelada a fls. 694/703.

É o relatório.

Inicialmente, cumpre afastar o 

cerceamento de defesa.

Isto porque, a demanda versa sobre 

matéria para a qual as provas produzidas nos autos se mostram 

suficientes à solução da controvérsia, sendo prescindível maior dilação 

probatória, razão pela qual não configurado o cerceamento de defesa. 

Convém destacar que a produção de 

provas tem por destinatário imediato o juiz da causa, com vista à 

formação de sua convicção quanto à matéria posta a desate, de modo 

que apenas o magistrado detém autoridade para averiguar a sua 

necessidade.

No presente caso, resta irrelevante a 

realização de outras provas para o desfecho da questão, em especial a 

prova pericial e a prova oral.

A questão em exame decorre de 

contrato de concessão comercial entre fabricante de veículos e 

empresa de distribuição e venda final desses bens.

Trata-se de relação jurídica regulada 

pela Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1.979, denominada “Lei 

Ferrari”, alterada pela Lei nº 8.132, de 26 de dezembro de 1.990.

Alegou a autora concedente, General 

Motors do Brasil Ltda, que, a concessionária teria praticado atos que 

deram ensejo o rompimento do pacto de concessão comercial para a 

venda de veículos, peças, acessórios e serviços (fls. 204/253).
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 A ré ofertou defesa alegando que não 

lhe pode ser atribuída culpa para dar ensejo à resolução do contrato, 

bem como a aplicação de penalidades gradativas.

Para solução do embate se faz 

necessário verificar a existência de culpa de uma das partes na rescisão 

contratual.

 Nesse contexto, devem ser 

prestigiadas as alegações da Autora. De fato, a concessionária incorreu 

em irregularidades que acarretaram a violação dos termos do contrato 

de concessão de venda de veículos, peças, acessórios e serviços.

Diante de tais considerações, levando 

em conta os elementos probatórios, se mostraram configuradas as 

violações contratuais, nos termos narrados na exordial.

 Igualmente, não prospera a alegação 

da necessidade de aplicação gradativa das penalidades, em atenção ao 

disposto no parágrafo primeiro do artigo 22 da Lei nº 6.729/79 e 

amparo no artigo 19 das Convenções da Marca.

Nesse sentido, colacionam-se 

julgados:

“Ementa: Bem móvel  Concessão de venda de 

veículos automotores  Declaratória de 

regularidade de rescisão  Reconvenção  Prévia 

aplicação de penas gradativas  Inexigibilidade  

Irregularidades na conduta da concessionária  

Confirmação nos autos  Culpa da concessionária 

demonstrada  Rescisão legítima  Artigo 720 CC  

Inaplicabilidade  Prazo de 120 dias para completo 

encerramento das atividades previsto no artigo 22, § 

2º da Lei 6.729/79  Lei específica aplicável  

Improvimento do recurso” (Apelação Cível nº 

9185109-56.2008.8.26.0000  Rel. Des. Vianna 
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Cotrim).

“Bem móvel. Concessão de vendas de veículos 

automotores. Ação declaratória de regularidade de 

rescisão contratual. Prévia aplicação das penas 

gradativas. Art. 22 III, § 1º da Lei 6729/79. 

Inexigibilidade. Prova pericial contundente. 

Demonstração inequívoca das constantes 

irregularidades cometidas pela concessionária. 

Culpa da concessionária. Demonstração. Rescisão 

contratual legítima. Concessão de prazo de 120 dias 

para completo encerramento das atividades. Art. 22 

§ 2º da Lei 6729/79. Sentença mantida. Agravo 

Retido não conhecido. Apelação improvida” 

(Apelação nº 0304287-90.2001.8.26.0100, Rel. Des. 

Rocha de Souza).

“Comprovada a infração contratual praticada de 

modo reiterado pela concessionária de montadora 

de veículos, mantém-se acolhimento de demanda 

declaratória da rescisão do contrato e de crédito da 

concedente, certa a pertinência processual dos 

pedidos, repelindo-se reclamo de cerceamento de 

defesa. Não se conhece, porém, de apelo de quem, 

com a sentença, saíra-se vencedora, ainda que 

rejeitadas duas da causas de pedir” (Apelação nº 

992.05.090953-2, Rel. Des. Celso Pimentel).

Embora a Lei Ferrari tenha previsto, 

por meio do artigo 22, III, § 2º, a extinção das relações somente depois 

de decorridos, no mínimo, 120 dias da data da resolução, a aplicação 

desta disposição acabou se tornando inviável, diante da quebra de 
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confiança causada pela violação contratual, que prejudicou o 

resguardo da integridade da marca e dos interesses coletivos das 

concedentes.

Destarte, a Autora chegou a instituir 

um “plano de ação” (fls. 254/258), estabelecendo “ações” que entendia 

como necessárias para o exercício da atividade; advertindo a Ré de 

que poderia resultar no término da relação contratual. 

A isso se soma ter comprovado a 

Autora que, além das advertências a rescisão foi precedida de bloqueio 

de linha de crédito ante as infrações cometidas (fls. 204), e, troca de 

correspondências que comprovam a ciência da Ré de sua situação 

irregular.

Como se vê, portanto, a resolução do 

contrato foi precedida da tentativa de resolução antes do término do 

contrato, e, tendo sido advertida a concessionária, o que em princípio 

atende o disposto no § 1º do art. 22 da Lei 6.729/79. 

Diante do exposto, dou provimento ao 

recurso para julgar procedente o pedido, para declarar a rescisão do 

contrato.

 Em razão da sucumbência, condeno a 

concessionária ao pagamento das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios ora arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

 LUIZ EURICO 
RELATOR
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